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สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุน้สามัญ 

ของ 

บริษัท ไทยฟูด้ส์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 

ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(“ใบส าคัญแสดงสิทธฯิ TFG-W2”) 

ประเภท ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 2 
(“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2”) 

ชนดิของหลกัทรัพย์ ใบส ำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและสำมำรถโอนเปล่ียนมือได้ 

วัตถุประสงค์และความ
ความจ าเปน็ 

เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธทิี่ออก 

ไม่เกิน 510,866,470 หน่วย 

จ านวนหุ้นสามัญรองรับ
การใช้สิทธ ิ

ไม่เกิน 510,866,470 หุ้น (ที่มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท) ซึ่งคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของ
จ ำนวนหุ้นที่ช ำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จ ำนวน 5,108,664,700 หุ้น ณ วันประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 เมื่อวันท่ี 23 
กุมภำพันธ์ 2560 ทั้งนี้ จ ำนวนหุ้นส ำรองเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
TFG-W2 จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดย
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้องก ำหนด 

วันก าหนดสิทธ ิ กำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ในครั้งนี้ เป็นกำรจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท ที่มีชื่อปรำกฏในวันท่ี 3 พฤษภำคม 2560 ซึ่งเป็นวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับใบส ำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ทั้งนี้กำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิใน
ครั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
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วิธีการจดัสรร เป็นกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ในจ ำนวนไม่เกิน 510,866,470 หน่วย 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรำกฏในวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที ่3 พฤษภำคม 2560 และให้รวบรวมรำยชื่อผู้
ถือหุ้นตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันท่ี 4 พฤษภำคม 
2560 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย หน่วยละ 0 บำท (ศูนย์บำท) 

อัตราการใช้สทิธขิอง
ใบส าคัญแสดงสทิธิ  

ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จ ำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 
1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ) 

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสำมัญหรือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 จำกกำรค ำนวณ  
(หำกมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง 

ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญ 

9.50 บำทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ) 

วันที่ออกใบส าคัญแสดง
สิทธ ิ

วันที่ 19 พฤษภำคม 2560 และ/หรือ วันที่จะก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือ 
บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท 

อัตราการจดัสรร 10 หุ้นสำมัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 

ในกำรค ำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรำยที่จะได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-
W2 ดังกล่ำว หำกมีเศษของหุ้นสำมัญจำกกำรค ำนวณตำมอัตรำส่วนกำรจัดสรรใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ TFG-W2 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรำย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนท่ีเหลือทิ้งทั้งจ ำนวน 

ทั้งนี้ ภำยหลังจำกกำรค ำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ในกรณีที่มีเศษใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจำกกำรจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะด ำเนินกำร
ยกเลิกใบส ำคัญแสดงสิทธิส่วนท่ีเหลือจ ำนวนดังกล่ำว ซึ่งจะท ำให้คงเหลือใบส ำคัญแสดง
สิทธิในจ ำนวนเท่ำที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว 

อายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิ  

3 ปี นับแต่วันท่ีออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 

ระยะเวลาการใช้สิทธ ิ ก ำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนมิถุนำยน และเดือนธันวำคม ตลอด
อำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจำกกำรใช้สิทธิหรือไม่
ถูกใช้สิทธิในวันก ำหนดกำรใช้สิทธิใดๆ สำมำรถสะสมเพื่อน ำไปใช้สิทธิได้ในวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งต่อๆ ไปตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ แต่หำกครบก ำหนดอำยุ
ของใบส ำคัญแสดงสิทธิแล้วใบส ำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและ 
ส้ินผลไป โดยครั้งสุดท้ำยจะสำมำรถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2  
มีอำยุครบ 3 ปี หำกวันดังกล่ำวไม่ตรงกับวันท ำกำรของบริษัท ให้เล่ือนวันก ำหนด 
กำรใช้สิทธิเป็นวันท ำกำรก่อนหน้ำวันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำว  

ระยะเวลาการแจ้งความ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท 
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จ านงในการใช้สทิธ ิ จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ภำยในระยะเวลำ 5 วันท ำ
กำร ก่อนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันก ำหนดกำรใช้สิทธิตรงกับ
วันหยุดท ำกำรของบริษัท ให้เล่ือนวันก ำหนดกำรใช้สิทธิดังกล่ำวเป็นวันท ำกำรสุดท้ำย
ก่อนหน้ำวันก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งดังกล่ำว ยกเว้นกำรแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ำย ให้แสดงควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 วันท ำกำรก่อนวัน
ก ำหนดกำรใช้สิทธิครั้งสุดท้ำย 

การไม่สามารถยกเลิก
การแจ้งความจ านงใน

การใช้สิทธ ิ

เมื่อผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ได้แจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญตำม
ใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 แล้ว จะไม่สำมำรถยกเลิกกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้
สิทธิดังกล่ำวได้อีกต่อไป 

เงื่อนไขการปรับสิทธ ิ
TFG-W2 

เมื่อมีกำรด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเงื่อนไขในกำรปรับ
สิทธิตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อก ำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ซึ่ง
เป็นเหตุกำรณ์ที่ก ำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ 
ทจ. 34/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ  เช่น (ก) เมื่อมีกำร
เปล่ียนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมำจำกกำรรวมหุ้นหรือแบ่งแยก
หุ้น (ข) เมื่อบริษัทมีกำรเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ในรำคำต่ ำ (ค) เมื่อบริษัทมีกำรเสนอขำย
หุ้นกู้แปลงสภำพในรำคำต่ ำหรือมีกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิในรำคำต่ ำ (ง) เมื่อ
บริษัทจ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรือบำงส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัท
จ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่ำอัตรำที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ท ำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดง  
สิทธิฯ TFG-W2 จะได้รับเมื่อมีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ด้อยไป
กว่ำเดิม เป็นต้น ทั้งนี้ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร  เป็นผู้พิจำรณำก ำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับหรือกำรเปล่ียนแปลง
อัตรำกำรใช้สิทธิและรำคำใช้สิทธิ 

เงื่อนไขอืน่ๆ ให้คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ
กรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำแก้ไขก ำหนดวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ซื้อใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 ตำมสัดส่วนจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยถืออยู่ 
(Record Date) และวันรวบรวมรำยชื่อผู้ถือหุ้นตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ตำมควำม
เหมำะสมโดยพิจำรณำประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นส ำคัญ 

 และเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ของใบส ำคัญแสดง
สิทธิโดยรวมถึงกำรจัดสรร กำรเจรจำ ตกลง ลงนำมในเอกสำร และสัญญำต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ด ำเนินกำรต่ำงๆ อันจ ำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับกำรออกและ
จัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงกำรน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญที่
ออกเนื่องจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิเข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
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ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตลอดจนด ำเนินกำรขออนุญำตต่อ
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลกระทบที่มตี่อผู้ถือหุ้น 1.   หุ้นสำมัญที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภำพ
เท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้ำนี้ทุกประกำร 

2.   นอกจำกหุ้นสำมัญจ ำนวน 510,866,470 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ที่ได้จัดสรร
ไว้เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 บริษัทอำจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อ
รองรับกำรเปล่ียนแปลงในกำรใช้สิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 
ครั้งที่ 1 (TFG-W1) หรือเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนที่
เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

3.  ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำบนสมมติฐำน  

3.1 ค ำนวณผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยไม่รวมทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ช ำระ แบ่งออกเป็น 2 
กรณี ดังนี ้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทท้ังจ ำนวน 

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัททั้ง
จ ำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขำยใบส ำคัญสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจ ำนวน) 

1. กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ำกับศูนย์ 

กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้  

สูตรกำรค ำนวณ 

Control Dilution = Qw / (Qo+Qw) 

Qo = จ ำนวนหุ้นสำมัญที่มีอยู่เดิมเท่ำกับ 5,108,664,700 หุ้น ณ วัน
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขำยใบส ำคัญ
แสดงสิทธิฯ TFG-W2 เมื่อวันท่ี 23 กุมภำพันธ์ 2560 

Qw = จ ำนวนหุ้นสำมัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดง
สิทธิท้ังจ ำนวนซึ่งเท่ำกับ 510,866,470 หุ้น 

ดังนั้น (ตัวเลขที่ใช้ในกำรค ำนวณด้ำนล่ำงมีหน่วย : หุ้น) 

Control Dilution = 510,866,470  / (5,108,664,700 + 510,866,470) 

= ไม่เกินร้อยละ 9.09 

2. กำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 

สูตรกำรค ำนวณ : 

Price Dilution = (รำคำก่อนกำรเสนอขำย - รำคำตลำดหลังกำรเสนอ
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ขำย) / รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย 

Price Dilution = (Po-Pn)/Po 

Po = 6.48 บำทต่อหุ้น ซึ่งเป็นรำคำปิดถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญ
ของบริษัทในช่วงเวลำ 15 วันท ำกำร (ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2560 
– 22 กุมภำพันธ์ 2560) 

Pn = (PoQo)+(รำคำกำรใช้สิทธิของ TFG-W2 x Qw) / (Qo+Qw)  

= (6.48 x 5,108,664,700)+(9.50 x 510,866,470) / 
(5,108,664,700 + 510,866,470) 

= 6.75 บำทต่อหุ้น 

เนื่องจำก Po < Pn ดังนั้น ในกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
TFG-W2 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution 

3. กำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution) 

สูตรกำรค ำนวณ 

EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo  

EPSo  =  ก ำไรสุทธิ/Qo = 1,446,801,000 / 5,108,664,700 = 0.2832  

EPSn  =  ก ำไรสุทธิ/(Qo+Qw) 
= 1,446,801,000 / (5,108,664,700 +510,866,470) = 
0.2575 

ดังนั้น EPS Dilution = 0.2832 – 0.2575 / 0.2832 = 9.09% 

3.2 ค ำนวณผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ช ำระ (Fully Dilution 
Effect) แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทท้ังจ ำนวน 

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัททั้ง
จ ำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขำยใบส ำคัญสิทธิในตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจ ำนวน) 

1. กำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) 

กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ำกับศูนย์ 

กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้  

สูตรกำรค ำนวณ 

Control Dilution = Qw / (Qo+Qw) 

Qo = จ ำนวนหุ้นสำมัญรวมทุนจดทะเบียนที่ยั งไม่ช ำระ เท่ำกับ 
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5,609,993,942 หุ้น  

Qw = จ ำนวนหุ้นสำมัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดง
สิทธิท้ังจ ำนวนซึ่งเท่ำกับ 510,866,470 หุ้น 

ดังนั้น (ตัวเลขที่ใช้ในกำรค ำนวณด้ำนล่ำงมีหน่วย : หุ้น) 

Control Dilution = 510,866,470  / (5,609,993,942 + 510,866,470) 

= ไม่เกินร้อยละ 8.35% 

2. กำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 

สูตรกำรค ำนวณ : 

Price Dilution = (รำคำก่อนกำรเสนอขำย – รำคำตลำดหลังกำรเสนอ
ขำย) / รำคำตลำดก่อนกำรเสนอขำย 

Price Dilution = (Po-Pn)/Po 

Po = 6.48 บำทต่อหุ้น ซึ่งเป็นรำคำปิดถัวเฉล่ียถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญ
ของบริษัทในช่วงเวลำ 15 วันท ำกำร (ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2560 
– 22 กุมภำพันธ์ 2560) 

Pn = (PoQo)+(รำคำกำรใช้สิทธิของ TFG-W2 x Qw) / (Qo+Qw)  

= (6.48 x 5,609,993,942)+(9.50 x 510,866,470) / 
(5,609,993,942 + 510,866,470) 

= 6.73 บำทต่อหุ้น 

เนื่องจำก Po < Pn ดังนั้น ในกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 
TFG-W2 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution 

3. กำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution) 

สูตรกำรค ำนวณ 

EPS Dilution = (EPSo – EPSn)/EPSo  

EPSo  =  ก ำไรสุทธิ/Qo = 1,446,801,000 / 5,609,993,942 = 0.2579 

EPSn  =  ก ำไรสุทธิ/(Qo+Qw) 
= 1,446,801,000 / (5,609,993,942 + 510,866,470) = 
0.2364 

ดังนั้น EPS Dilution = 0.2579 – 0.2364 / 0.2579 = 8.35% 

ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสทิธิฯ TFG-W2 

บริษัทจะยื่นค ำขอน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามัญ บริษัทจะน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิในครั้งนี้เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
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ที่เกดิจากการใช้สทิธขิอง
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ

ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นายทะเบียนของ
ใบส าคัญแสดงสทิธฯิ  

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด หรือผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งโดยชอบให้ท ำ
หน้ำที่เป็นนำยทะเบียนของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ TFG-W2 แทน 

 


